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Milý čtenáři,

čím začneš, když chceš zájemci vysvětlit evangelium? Tím, že ho Bůh miluje? Dotyčný na to
možná řekne: „Proč tedy Bůh dovolí, aby se mi děly
zlé věci?“ Tím, že Ježíš je Pán a Bůh? Následná
otázka zní: „Co potom dělal na kříži?“ Nebo řekneš, že na Zemi probíhá bitva mezi dobrem a zlem
a Ježíš to přišel rozseknout? Kdo o tom přemýšlí,
se zeptá: „To má tak malou moc, že se o vítězství
musel poprat?“ Nebo povíš: Ježíš je Zachránce!
To volá po otázce: „Záchrana? Ale od čeho?“
Dříve nebo později se při vysvětlování evangelia
nutně dostaneme ke hříchu. Kdyby nebylo hříchu,
zažívali bychom jen dobré věci. Ježíš by se zlem
nemusel bojovat (kvůli sobě pochopitelně bojovat
nepotřeboval). Neměl by nás proč zachraňovat.
Hřích je klíčový. Pokud chceme objasnit evangelium, nemůžeme ho vynechat.
Mezi lidmi, a to platí i o křesťanech, ale hřích
není populární. Nekřesťané si často myslí, že
hřích není jejich problém. Křesťanům zase hrozí,
že sklouznou do kolejí klasické morálky, a sice že
když principy morálky porušíme, měli bychom se
pokusit nějak to napravit. To je zploštění hříchu
na něco, co umíme zařadit a s čím se zvládneme
vypořádat.
Hřích nás ale přesahuje a jeho podstata a důsledky jsou pro nás doslova nepředstavitelné. Je
horší, než si dovedeme představit. Hřích je přitom
jednou z mála věcí, která propojuje všechny kultury. Všichni před hříchem uhýbáme a sami sebe se
snažíme nějak omluvit. Všechno zlé, co jsem dělal,
jsem si jako hledající polověřící dokázal omlouvat.
Myslel jsem si, že druzí dělají horší věci než já, a to
mi stačilo.
Zatímco mám tendenci sám sobě každý hřích
odpustit, tak když totéž udělá někdo mně, zlobím
se. Jako kluka mě naštval majitel domku v sousedství, když kritizoval naši kokršpanělici Almičku, že
vykonala potřebu na hromadu písku, kterou měl
před domem kvůli stavebním pracím. Až později
mi došlo, že kdyby se něčí pes vydělal na můj píseček, taky by mě to rozčílilo. Kálet na písek u nás na
dvorku bych nedovolil ani Almičce (měli jsme ho
tam taky připravený pro míchání malty).
To, jak je hřích strašný, si uvědomujeme, když
se setkáme s nespravedlností, třeba když se někdo
obohatí podvodem a my vidíme bezmocné okradené nebo když někdo trápí děti či zvířata nebo
když někdo rozpoutá válku a nechává zabíjet bez
branné... Náš vrozený smysl pro spravedlnost nás
nenechává v klidu a celé naše nitro se svírá a na
nespravedlnost emotivně reaguje.
Nad svým hříchem jsme schopni mávnout
rukou, ale nad hříchy druhých, které se nás dotýkají, nikoli. Ale to je málo na to, abychom mohli
hřích věcně promyslet a poznat jeho nebezpečí.
Naše samospravedlnost nám podráží nohy, takže se
po nakloněné rovině života suneme do pekla.
Jakékoli náboženství, jakákoli kultura nedoká
zaly hřích správně zhodnotit ani neuměly rozpoznat, jak je smrtící. Každé náboženství a každá
kultura přitom hřích nějak pojmenovává a usměrňuje – tím, že jsou stanovena určitá pravidla
(zákony), a ve společnosti navíc vzniká nepsaný
souhlas, co už by se dělat nemělo. Zákony i ona
společenská dohoda se liší místo od místa a mění
se s časem. Jako by tu nebylo nic stálého. Ani na

Desateru není shoda (i když vražda nebo krádež
jsou snad odsuzovány všude, na rozdíl třeba od
cizoložství).
S hříchem jsme tak propojeni, tak vnitřně
sjednoceni, že potřebujeme pohled zvenčí, jinak
nám to nedojde. A protože žádná kultura či náboženství tuhle mimolidskou perspektivu neměly,
hřích si s lidmi dělal, co chtěl. Až jednou promluvil
Bůh, ale jen k malé skupině lidí, k jednomu
národu. A jedním dechem, i když až o 1500 let

Hovínko na
mém písečku
po Mojžíšovi, přišel Bůh mezi nás a o hříchu nás
informoval osobně a zároveň nám dal možnost se
s hříchem rozejít.
Žádný člověk nemůže vymyslet, jak je jeho
hřích ničivý, protože nemůže vystoupit sám ze sebe
a podívat se na sebe pravdivě. Jen díky Bibli smíme
vědět, že hřích je horší, než si dovedeme představit.
Jen z Bible vyplývá, jak moc poškozuje nás jako
jednotlivce, jak jím poškozujeme druhé lidi a narušujeme své vztahy. Nejvíc na hřích doplatil náš
vztah s Bohem – tento vztah byl naším hříchem
zničen. To pro nás znamená zkázu: Mzdou za
náš hřích je utrpení na věčnosti. Kdo nezná biblický pohled na hřích, pohled zvenku, by to bral
jako nespravedlnost. Až Bible nám říká, jak to
je doopravdy.
A další perspektiva, jak poznáme hrůzu svého
hříchu: Byl tak strašný, že zabil Krista. Nádherného, nejčistšího, dokonalého, všemocného. Tak
ničivá byla nálož mého hříchu, že umřel Ježíš
Kristus.
Jestli jsme přijali odpuštění prostřednictvím
Kristova kříže, tuto drtivou porážku hříchu, jsme
šťastní. Ale pozor: Taky mně hrozí, že se od Božího
pohledu na hřích odkloním zpátky k pohledu
lidskému, kdy se hřích stává něčím víceméně normálním, s čím se musíme nějak vyrovnat. Je sice
špatný, ale dá se omluvit (zvláště pokud jde o hřích
můj). Najednou jako by hřích byl jen pozemskou
záležitostí, a proto nám nezavíral nebe.
Pokud jako křesťané máme „rozumný“, přirozený, lidský přístup ke hříchu, projeví se to v našem
vztahu k Bohu nárůstem negativní motivace:
„Poslechnu Boha, protože musím.“ nebo: „Co si
ještě mohu dovolit, aby to nebyl hřích?“. I negativní
motivace nám může pomoci, ale pokud rozumíš
Boží lásce a zažíváš svobodu od hříchu, převažuje
u tebe motivace pozitivní: „Udělám to proto,
že budu v jednotě s Bohem.“ nebo:
„Rozhodnu se tak a tak, protože tím
Pánu Ježíši udělám radost.“.
Život s Bohem si tak i víc užijeme.
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